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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:   2012. augusztus 30. napján Újtikoson  a  Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében  az  Újtikos és Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testületeinek  
 e g y ü t t e s   nyílt  képviselő-testületi ülésén. 
 
 
Szavazati joggal jelen van:   
  
 Újtikos Községi Önkormányzat részéről: 
 
     Takács József     polgármester 
     Juhász Margit    képviselő 
     Bodnár Imre    képviselő 
     Molnárné Bor Bernadett  képviselő 
     Kalóz Balázs     képviselő 
 
 Tiszagyulaháza Község Önkormányzata részéről:  
 
     Mikó Zoltán     polgármester 

Dobos Lászlóné    képviselő 
     Megyesi Elemér   képviselő 

Tóth Péter Benjámin   képviselő 
      
 
 
Igazoltan távol:   Kapus József    képviselő 
 
           
 
Tanácskozási  joggal jelen van:    Adorjániné dr. Szokol Ildikó  körjegyző 
              Mezei Judit    jegyzőkönyvvezető 
             Adamik Lászlóné   pénzügyi előadó
   
      
 
Takács József polgármester: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Tiszagyulaháza 
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy Újtikos Képviselő-
testülete határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből jelen van 5 fő. 
 
Mi kó Zoltán polgármester: Szintén köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 
Tiszagyulaháza község Képviselő-testülete határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 
jelen van 4 fő. 
 
Takács József polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bodnár Imre képviselő urat. 
 
Takács József polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására az alábbiak 
szerint:  
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1./ Előterjesztés Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző 
Előterjesztés írásos 

 
2./ Javaslat közbeszerzési bonyolító kiválasztására 

Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés írásos 
 

3. Javaslat a konzorciumi megállapodás módosítására 
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
Előterjesztés írásos 

 
4. Különfélék 

 
Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a változtatásokkal együtt elfogadta. 
 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a változtatásokkal együtt elfogadta. 
 
1./ Előterjesztés Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Takács József polgármester: A gazdálkodás időarányosan alakult.  A személyi juttatásokban 
eltérés van. A dologi kiadásokban egyértelműen megmutatkozik a takarékos gazdálkodás. 
Időközben 2 fő, szociális területen dolgozó köztisztviselő képzése indult el. Van-e kérdés, 
hozzászólás? 
 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő: Megkérdezném, hogy milyen tanfolyamra kellett 
elküldeni a 2 köztisztviselőt? 
 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző: A járási rendszer kialakításával kapcsolatos. A 
szociális előadó mind a két településen szociális asszisztensi képzésen vesz részt. Azért 
szükséges ez, mert a képesítési előírásoknak így tudnak megfelelni, és ők ketten vannak 
megjelölve a járásnak átadandó létszámként is. 
 
Molnárné Bor Bernadett képviselő: Debrecenben van ez a képzés? 
 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző:  Miskolcon. 
 
Takács József polgármester: Van-e még egyéb kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 



 3

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
68/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 

Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az Újtikos-
Tiszagyulaháza Körjegyzőség gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 
és azt elfogadta. 
 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Takács József polgármester 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
51/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az Újtikos-
Tiszagyulaháza Körjegyzőség gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 
és azt elfogadta. 
 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
Takács József polgármester: Van még egy előterjesztés ezen a napirendi ponton belül, 
amely előirányzat módosításról szól. Megkérném Adamik Lászlóné pénzügyi előadót, hogy 
egészítse ki az előterjesztést. 
 
Adamik Lászlóné: A pénzmaradvány az abból adódik, hogy egy évre elkészítjük a 
költségvetésünket kiadási-bevételi főösszeggel. Úgy tervezzük az évünket, ahogy 
elképzelésünk van, aztán az élet egy kicsit átszabja. Év végén eljutunk odáig, hogy 
összegezzük a költségvetésünket, hogy hogyan teljesült, és a tényleges tárgyévi bevételből 
kivonjuk a tényleges tárgyévi kiadásokat és a kettő közötti különbség ad egy összeget. Ez még 
nem pénzmaradvány, hanem ezt további korrekciókkal kell módosítani. Most jelen 
pillanatban a Körjegyzőségnél az történt, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 
december utolsó napjaiban ki tudtuk fizetni a Körjegyzőség állományának a decemberi bérét, 
amit januárban kellett volna, és a költségvetésben is ott van betervezve, ezért korrigáltam, és 
ez jött ki pénzmaradványnak. A két Polgármesterrel egyeztetve terjesztettem azt elő, hogy ez 
csökkentse az ez évi hozzájárulás mértékét. 
 
Takács József polgármester: Köszönöm szépen, van-e még kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
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Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
52/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az Újtikos-
Tiszagyulaháza Körjegyzőség előirányzat módosítási javaslatát és azt elfogadta. 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
69/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 

Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az Újtikos-
Tiszagyulaháza Körjegyzőség előirányzat módosítási javaslatát  és azt elfogadta. 
 
 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Takács József polgármester 
 
 
2.napirendi pont 
Javaslat közbeszerzési bonyolító kiválasztására 
 
Takács József polgármester: A belvizes pályázatunkról van szó, amit konzorciumi formában 
nyújtottunk be. Átadom a szót Mikó Zoltán polgármesterúrnak. 
 
Mikó Zoltán polgármester: 2012. június 25.-én érkezett értesítő alapján a projekt bruttó 
303 254 883 Ft összegű támogatásban részesült, 95 %-os támogatási intenzitás mellett. A 
Képviselő-testület már elfogadta, hogy a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárás lefolytatása. Viszont a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, közbeszerzési bonyolító 
szervezet bevonása szükséges, erre vonatkozólag ajánlatokat kértünk 2012. augusztus 14-én. 
Az alábbi szervezeteknek került ez megküldésre: a Nyírjós Kft-nek Nyíregyházára, az Opus 
Teamnak Debrecenbe és a Szabó Mérnöki Irodának Nyíregyházára. A megjelölt határidőre 
2012. augusztus 24-ig az árajánlatok megérkeztek, amelyek felbontása a mai  Képviselő-
testületi ülésen lesz.  
 
Takács József polgármester: Az első ajánlat a Szabó Mérnöki Irodáé: a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításának nettó ára 4.300 e Ft+ 27 % áfa jön rá. Összesen 5. 461 e Ft. A 
következő a Nyírjós Kft ajánlata: a közbeszerzési eljárás lebonyolításának nettó ára 4.500 e 
Ft+ áfa. Ez összesen 5.715 e Ft. És végül az Opus  Team Kft: 4. 000 e Ft+ áfa és ez összesen 
5. 080 e Ft. 
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Mikó Zoltán polgármester: Van-e kérdés? 
 
Juhász Margit képviselő: Kérdezném, hogyha olcsó jó-e? És mennyire ismertek számotokra 
ezek a cégek? És mennyire megbízhatóak? 
 
Mikó Zoltán polgármester: Persze, hogy van. Itt nem csak az ár dominál, hanem az is, hogy 
ismerik a pályázatot. 
 
Kalóz Balázs képviselő: És a környéken csak ez a 3 ilyen cég volt, vagy mi alapján lettek ők 
kiválasztva? 
 
Mikó Zoltán polgármester: Gyakorlatilag az Opus Team-et ismerjük a legjobban. A többi 
pedig hasonló projektekben vettek részt. 
 
Takács József polgármester: Mindhárom cégnek benne van a tevékenységi körében a 
közbeszerzési eljárás bonyolítása. Valóban legjobban az Opus Team-ot ismerjük. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Ők tavaly végig vittek egy belvizes pályázatot, és ez azért nem 
semmi. 
 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző:   A pályázatban összesen 2.540 e Ft van 
településenként a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, amennyiben a másik kettő kerül 
kiválasztásra, abban az esetben saját erőt kell hozzá tenni. 
 
Kalóz Balázs képviselő: Nem lesz ebből később probléma, hogy az fogja a közbeszerzési 
eljárást lebonyolítani, aki megírta a pályázatot és pont annyi összegért csinálja, amennyi a 
pályázatban van? 
 
Mikó Zoltán polgármester: Végig viheti a pályázat író is, de akár más is. Van-e még kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a legolcsóbb árajánlatot tevő 
közbeszerzési lebonyolító, azaz az Opus Team Kft-t válasszuk, az kérem kézfeltartással 
jelezze. 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
53/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat 
közbeszerzési bonyolító kiválasztásra elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1., Tiszagyulahaáza Község Önkormányzata az ÉAOP -5-1-2/D2-11 számú „ Belterületi bel –
és csapadékvíz védelmi fejlesztések Tiszagyulaháza és Újtikos településeken című 
pályázathoz kapcsolódó   tervezési szolgáltatás megrendelése és az ÉAOP -5-1-2/D2-11 számú „ 
Belterületi bel –és csapadékvíz védelmi fejlesztések Tiszagyulaháza és Újtikos településeken 



 6

című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése közbeszerzési eljárásának 
bonyolításával az  Opus Team (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.) Kft-t bízza meg  összesen  
4. 000 000  Ft+ áfa, azaz bruttó 5. 080 000 Ft vállalási áron az alábbiak szerint: 
 
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzatára eső rész bruttó 2 540 000 Ft. 
 
- Újtikos Község Önkormányzatára eső rész: bruttó 2 540 000 Ft. 
 
2.,  Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszagyulaháza Község 
Önkormányzatát érintő 2 540 000 Ft-ból, bruttó 2 413 000 Ft összegű pályázati támogatás 
mellett  bruttó 127 000 Ft saját erőt az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
3., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse. 
 
4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 15, illetve értelemszerűen 
 
 
Takács József polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a legolcsóbb árajánlatot tevő 
közbeszerzési lebonyolító, azaz az Opus Team Kft-t válasszuk, az kérem kézfeltartással 
jelezze. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
70/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 

Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat közbeszerzési 
bonyolító kiválasztásra elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1., Újtikos Község Önkormányzata az ÉAOP -5-1-2/D2-11 számú „ Belterületi bel –és 
csapadékvíz védelmi fejlesztések Tiszagyulaháza és Újtikos településeken című pályázathoz 
kapcsolódó   tervezési szolgáltatás megrendelése és az ÉAOP -5-1-2/D2-11 számú „ Belterületi 
bel –és csapadékvíz védelmi fejlesztések Tiszagyulaháza és Újtikos településeken című 
pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése közbeszerzési eljárásának 
bonyolításával az  Opus Team (4028 Debrecen, Nyíl utca 46.) Kft-t bízza meg  összesen  
4. 000 000 Ft+ áfa, azaz bruttó 5. 080 000 Ft vállalási áron az alábbiak szerint: 
 
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzatára eső rész bruttó 2 540 000 Ft. 
 
- Újtikos Község Önkormányzatára eső rész: bruttó 2 540 000 Ft. 
 
2., Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újtikos Község 
Önkormányzatát érintő 2 540 000 Ft-ból, bruttó 2 413 000 Ft összegű pályázati támogatás 
mellett  bruttó 127 000 Ft saját erőt az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja. 
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3., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse. 
 
4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 15, illetve értelemszerűen 
 

 
3. napirendi pont 
Javaslat a konzorciumi megállapodás módosítására 
 
Mikó Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás 
az anyaggal kapcsolatban? 
 
Takács József polgármester: A halasztott hatályú támogatási szerződés aláírását az tette 
szükségessé, hogy a rendezetlen tulajdonosi viszonyok miatt eleinte nem tudtunk 
hozzájárulást kérni több telek ügyében, amelyek nem voltak elhagyatékolva, és sajnos nincs is 
rá remény , hogy akár hagyatéki akar póthagyatéki eljárás során rendezve  legyenek.  
 
Mikó Zoltán polgármester: Van-e még kérdés? 
 
Dobos Lászlóné képviselő: Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy bődületes nagy 
munka, és borzasztó határozottságot, tettrekészséget vár mind a két önkormányzattól. 
Reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. 
 
Kalóz Balázs képviselő: Újtikoson a Petőfi utcán kertek vannak. Ha ezt akkor csinálják, 
amikor be vannak vetve, akkor én attól tartok, hogy nem egy tulajdonos kártérítést fog kérni. 
 
Takács József polgármester:  Van-e még kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
54/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 

ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

71/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
1. Preambulum 

 
A Tiszagyulaháza-Újtikos Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Programjának Belterületi bel- és csapadékvíz-
védelmi fejlesztések tárgyú pályázati felhívására ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0026 azonosító 
számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(továbbiakban Támogató) Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatósága a 2012. 
június 26-án kelt, K-2012-ÉAOP-5.1.2/D2-11.-0070458/156 iktatószámú támogató levél 
szerint támogatásban részesített. 
 
A projekt címe: „Tiszagyulaháza-Újtikos belterületi vízrendezés II. ütem” (továbbiakban 
Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban 
Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 
 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Postacím: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u.73. 
Székhely: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u.73. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 375405 
Adószám: 15375407-2-09 
Aláírásra jogosult képviselője: Mikó Zoltán polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: Polgári Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 61200230-10106547 
 
Újtikos Község Önkormányzata 
Postacím: 4096 Újtikos, Arany J. u. 12. 
Székhely: 4096 Újtikos, Arany J. u. 12. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 375416 
Adószám: 15375414-2-09 
Aláírásra jogosult képviselője: Takács József polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: Polgári Takarékszövetkezet 
Számlaszám:612002030-10102055 
 
 
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011. augusztus 3-án kelt „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjéve 
(továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a 
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és 
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annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá 
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező 
érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a 
Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, 
valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a kifizetési kérelmeket1 nevükben és 
helyettük aláírja. 
 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető 
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, 
hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási 
szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 
 
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a 
változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok 
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás 
Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető 
köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási 
szerződés módosításának tervezetét elfogadják. 
 
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.  
 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak 
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a 
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási 
szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen 
közléséről a Tagokat tájékoztatja. 
 
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását 
befolyásolja.  
 
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a 
Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a 
Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat. 
 

                                                 
1 Törlendő, ha a konzorcium tagi szintű költségvetéssel rendelkezik 
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Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a 
Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan 
határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a 
Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
 
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
 Tag neve Feladat A feladatra jutó 

elszámolható 
költség összege 

A feladatra jutó 
támogatás összege 

1. Tiszagyulaháza 
Község 
Önkormányzata 
 

 
Megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 
 
Engedélyes terv 
készíttetése 
 
Kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészíttetése 
 
Közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása 
 
Projektmenedzsmenttel 
kapcsolatos feladatok 
 
Műszaki ellenőri 
tevékenység 
koordinálása 
 
Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos  
tevékenység 
koordinálása 
 
Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos feladatok 
 
Könyvvizsgálattal 
kapcsolatos feladatok 
 
Komplex terület 
előkészítés 
megvalósítása 
 
Indokolt beruházások 
megvalósítása 
 
Keresztező közmű 
kiváltás megvalósítása 
 
Közúti hálózati sáv 
helyreállítása 

 
1 524 000 Ft 
 
 
4 445 508 Ft 
 
 
4 815 967 Ft 
 
 
 
2 540 000 Ft 
 
 
2 032 000 Ft 
 
 
3 556 406 Ft 
 
 
 
793 750 Ft 
 
 
 
 
488 950 Ft 
 
 
 
793 750 Ft 
 
 
1 524 000 Ft  
 
 
 
9 042 400 Ft 
 
 
16 313 150 Ft 
 
 
2 331 720 Ft 
 

 
1 447 800 Ft 
 
 
4 223 233 Ft 
 
 
4 575 169 Ft 
 
 
 
2 413 000 Ft 
 
 
1 930 400 Ft 
 
 
3 378 586 Ft 
 
 
 
754 062 Ft 
 
 
 
 
464 503 Ft 
 
 
 
754 062 Ft 
 
 
1 447 800 Ft 
 
 
 
8 590 280 Ft 
 
 
15 497 493 Ft 
 
 
2 215 134 Ft 
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Építés csapadékvíz 
építés megvalósítása 
 
Eszközbeszerzés 
megvalósítása 
 

 
134 403 675 Ft 
 
 
990 600 Ft 

 
127 683 491 Ft 
 
 
941 070 Ft 

2. Újtikos Község 
Önkormányzata 
 

 
Engedélyes terv 
készíttetése 
 
Kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészíttetése 
 
Közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása 
 
Projektmenedzsmenttel 
kapcsolatos feladatok 
 
Műszaki ellenőri 
tevékenység 
koordinálása 
 
Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos 
tevékenység 
koordinálása 
 
Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos feladatok 
 
Könyvvizsgálattal 
kapcsolatos feladatok 
 
Komplex terület 
előkészítés 
megvalósítása 
 
Indokolt beruházások 
megvalósítása 
 
Keresztező közmű 
kiváltás megvalósítása 
 
Közúti hálózati sáv 
helyreállítása 
 
Építés csapadékvíz 
építés megvalósítása 
 
Eszközbeszerzés 
megvalósítása 
 

 
3 174 492 Ft 
 
 
3 439 033 Ft 
 
 
 
2 540 000 Ft 
 
 
2 032 000 Ft 
 
 
2 539 594 Ft 
 
 
 
793 750 Ft 
 
 
 
 
488 950 Ft 
 
 
 
793 750 Ft 
 
 
2 286 000 Ft 
 
 
 
2 159 000 Ft 
 
 
5 461 000 Ft 
 
 
925 830 Ft 
 
 
105 995 792 Ft 
 
 
990 600 Ft 

 
3 015 767 Ft 
 
 
3 267 081 Ft 
 
 
 
2 413 000 Ft 
 
 
1 930 400 Ft 
 
 
2 412 614 Ft 
 
 
 
754 062 Ft 
 
 
 
 
464 503 Ft 
 
 
 
754 062 Ft 
 
 
2 171 700 Ft 
 
 
 
2 051 050 Ft 
 
 
5 187 950 Ft 
 
 
879 539 Ft 
 
 
100 696 002 Ft 
 
 
941 070 Ft 
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A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért. 
 
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a 
következő táblázat tartalmazza2. 
 
 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 
1. Tiszagyulaháza 

Község 
Önkormányzata 
 

185 595 876 Ft 176 316 082 Ft 

2. Újtikos Község 
Önkormányzata 
 

133 619 791 Ft 126 938 801 Ft 

 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, 
amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 5 %-át képezik, az alábbi 
megoszlásban: 
 
 
 Tag neve önrész formája  önrész összege részesedése a 

projekt 
elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

1. Tiszagyulahá
za Község 
Önkormányz
ata 

BM önerő alap + hitel 
+ saját forrás 

9 279 794 Ft 2,90 

2. Újtikos 
Község 
Önkormányz
ata 

BM önerő alap + hitel 
+ saját forrás 

6 680 990 Ft 2,10 

 
3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró 
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a 
Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő 
Szervezetnek.  
 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem 
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási 
jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 
munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a 
támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 
 
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja 
össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési igénylés 
összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat 
a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási 
szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elküldeni a Konzorciumvezetőnek.  
  
 

                                                 
2 Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az 
abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő 
Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban 
megjelölt bankszámlájára utalja. 
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, 
illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló 
dokumentumokat.3 
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, 
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett 
köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás 
folyósítását felfüggeszti.  
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül4. 
 
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli 
el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt 
visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a 
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig 
nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal 
szemben érvényesítheti.  
 
3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtják: 
 
 Tag neve Biztosíték formája5 Biztosíték értéke 
1. Tiszagyulaháza 

Község 
Önkormányzata 
 

- - 

2. Újtikos Község 
Önkormányzata 
 

- - 

 
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási 
szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban 
kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet 
részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató. 
 
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető 
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő 
Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium 
fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét 
és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen 
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló 
felelősségét. 
 

                                                 
3 Projektszintű költségvetés esetén. 
4 Projektszintű költségvetés esetén. 
5 A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni. 
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4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-
számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt 
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos 
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. 
A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt 
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, 
harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető 
képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes 
képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt 
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során 
jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személyekről, 
illetve testületekről a 10. pont rendelkezik6. 
 

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve 
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra7: 
A projekt keretében megvalósuló építési és eszközbeszerzési fejlesztés aktiválása a 
fejlesztést ténylegesen megvalósító tagönkormányzatnál történik. 
 
A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (projekt előkészítés: engedélyes 
tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció, közbeszerzés; projektmenedzsment; 
műszaki ellenőr; jogi szolgáltatás; nyilvánosság biztosítása; könyvvizsgálat) 
lebonyolításával, leszerződésével és elszámolásával a konzorciumi tagok együttesen 
járnak el, a szolgáltatások megrendelése, lebonyolítása közös beszerzés keretében 
valósul meg, a tagok képviseletében a konzorciumvezető jár el. Az egyes 
szolgáltatásokkal kapcsolatos megrendeléseken, szerződéseken a konzorciumi tagok 
külön-külön is megjelennek, az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a tag 
saját nevére szólnak.  
Az előző pontokban foglaltak alól kivételt képez a megvalósíthatósági tanulmányra 
vonatkozó szolgáltatás megrendelése és elszámolása, melyet a konzorciumi tagok között 
létrejött megállapodás alapján Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, mint 
konzorciumvezető valósít meg, a szolgáltatással kapcsolatos megrendeléseken, 

                                                 
6  A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.  
7 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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szerződéseken a konzorciumvezető jelenik meg, a kapcsolódó számlák a 
konzorciumvezető nevére szólnak. 
 
A projekt megvalósítása és elszámolása projektszintű költségvetéssel történik.  
 
A fenntartási és üzemeltetési költségek viselésére közigazgatási területén belül 
mindegyik tagönkormányzat köteles. 
 
 8. A tagság megszűnése  

 
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában 
részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, 
és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a 
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás 
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni.  A Tagok azonban 
megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban 
meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető 
is jogosulttá válik a kilépésre.  
 
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni 
a Közreműködő Szervezetnek. 
 
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi 
a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a 
Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő 
Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati 
kiírásban foglalt követelményeknek. 
 
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. 
A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját 
megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel 
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és 
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a 
– a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a 
Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-
átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a 
feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a 
támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, 
ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag 
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a 
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról 
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határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben 
meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is 
kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. 
 
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben 
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 
 
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a 
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására 
előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 
 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja 
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen 
Megállapodás megszűnését vonja maga után.   
 
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott 
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 
 
9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban 
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, 
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok 
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a 
változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a 
Közreműködő Szervezetet. 
 
 
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 
 
 

10. A Tagok egyéb megállapodásai8 
 
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó felelősségi és döntéshozatali rend: A 
konzorcium tagjai, mint közös ajánlatkérők kötelezettséget vállalnak arra, hogy  
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatát, mint Konzorciumvezetőt felhatalmazzák arra, 
hogy nevükben és megbízásukból ajánlatkérőként eljárjon, azzal, hogy a 
Konzorciumvezető közbeszerzési szabályzatában foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el és tudomásul veszik, hogy a felelősségi rend, a bírálóbizottság eljárása, az 
eljárást lezáró döntés meghozatala –hiánypótlás, eredményhirdetés, stb.– a 
szerződéskötés kivételével a Konzorciumvezető joga és kötelezettsége az alábbi 
szabályok betartása mellett:  
- A Konzorcumvezető képviselő-testülete a tag képviselő-testületével együttes ülésen 
gyakorolja a döntési jogkörét és a tag képviselő-testületét együttdöntési jog illeti meg.   

                                                 
8 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások 
menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, 
a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. 
illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak. 
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- Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Közbeszerési Szabályzatánának a „7.2. A 
Polgármester feladatai és felelősségi rendje” pont szerinti jogkörei a Konzorciumvezető 
önkormányzat polgármestere által a konzorciumi partner bevonásával és a konzorciumi 
partner polgármesterének együttdöntési jogával gyakorolhatóak. 
 
A Preambulum szerinti pályázathoz kapcsolódó lebonyolítani kívánt eljárások (várható) 
száma és rendelkezésre álló adatai: 
1.) tervezési szolgáltatások beszerzése: becsült nettó értéke 12,5 millió Ft, lebonyolítása: 
nemzeti eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos, egyszerű eljárással. 
2.) építési kivitelezési tevékenység beszerzése: becsült nettó értéke 220.820.919.  Ft, 
lebonyolítása: nemzeti eljárásrendben nyílt hirdetményes egyszerű eljárással. 
A jelen beszerzés során figyelembe vett és egybeszámított nettó tételek: 
 

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat tervezési 
szolgáltatás:  

3 500 400 Ft 
Összesen: 
7 292 100 Ft 

 3 792 100 Ft 

 
Újtikos Község Önkormányzat tervezési 
szolgáltatás: 

2 707 900 Ft  

 2 499 600 Ft 
Összesen: 
5 207 500 Ft 

Tiszagyulaháza-Újtikos Konzorcium tervezési 
szolgáltatás: 

Összesen:  
12 500 000 Ft 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzat építés: 128 830 665 Ft Összesen: 
128 830 665 Ft 

Újtikos Község Önkormányzat építés: 91 990 254 Ft 
Összesen: 
91 990 254 Ft 

Tiszagyulaháza-Újtikos Konzorcium építés: 
Összesen:  
220 820 919 Ft 

 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzési tárgyat 
áttekintettek és az egybeszámítás szabályait a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 
figyelembe vették. Az egybeszámítási szabály érvényesítésének módszertana 
tekintetében a Felek külön rendelkezéseket nem alkalmaznak, tekintve, hogy a Felek 
kijelentik, hogy jelen pályázattal egyidejűleg egyéb egybeszámítandó korábbi, vagy jelen 
időbeli, az egybeszámítás szempontjából irányadó beszerzéseit a fentiek szerint 
figyelembe vették és egyéb figyelembe veendő közbeszerzési tárgyuk (tételük) nincs.  A 
Felek a jelen megállapodást követően a Kbt. hatálya alá tartozó egybeszámítandó 
beszerzési tárgyaik tekintetében kötelesek 8 napon belül írásban a Konzorcumvezetőt 
tájékoztatni.  
A Felek a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek viselésének szabályait a felek 
akként szabályozzák, hogy a költségek 50-50%-os arányban terhelik a Feleket. A 
közbeszerzési eljárás alapján szerződést kötő fél (megrendelő, megbízó) Tiszagyulaháza 
Község Önkormányzata, mint Konzorciumvezető és Újtikos Község Önkormányzata, mint 
Konzorciumi Tag. 
  

11. Záró rendelkezések 
 
11.1 Jelen Megállapodás 12 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a 
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
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11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet 
részére. 
 

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint 
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen 
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az 
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Debrecen Városi 
Bíróság, illetve értékhatártól függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét kötik 
ki.   
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
Konzorcium Vezetője 

 
 

..................................... 
Mikó Zoltán 

polgármester 
 

Tiszagyulaháza Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi Tag 
 
 

.............................................. 
Takács József 
polgármester 

 
Újtikos Község  
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

………………………….. 

 

 
 

 
4. Napirendi pont 
Különfélék 

 
A) 
 
Mikó Zoltán polgármester: A következő, az EU önerőalap biztosítása. Felolvassa 
Tiszagyulaháza korábbi határozatát, amelyet  a beruházási forrás biztosítására hozott. 
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Takács József polgármester: Felolvassa Újtikos korábban meghozott határozatát. 
 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző:  Meg kell határozni, hogy EU önerőalapból 
akarunk pályázni. Ez már korábban elfogadásra került mindkét településen, csak most ki kell 
mondani konkrétan azt is, hogy pályázni kívánunk a megjelölt összeggel az EU  önerő alapra, 
és amennyiben a pályázat nem nyer, akkor az abban szereplő összeget vagy fejlesztési 
hitelként, vagy saját erőként biztosítjuk. 
 
Kalóz Balázs képviselő: Korábban az hangzott el, hogy valószínű az önerőalap megszűnik és 
ez is egy hitel formájában lesz. Tehát, hogy hitel formájában kerül kifizetésre. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Igen, de ez egy „folyosóbeszélgetésen” hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Ebben az évben még támogatásként megadják. 
 
Takács József polgármester: Van-e még kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mi kó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
55/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata megtárgyalta a „Tiszagyulaháza - Újtikos belterületi 
vízrendezés II. ütem”  elnevezésű pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap pályázatára 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1., Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 6/2012. (III.1.) BM 
rendelet alapján EU önerő alapra pályázatot kíván benyújtani a Tiszagyulaháza - Újtikos 
belterületi vízrendezés II. ütem”  elnevezésű pályázat megvalósításhoz kapcsolódó 9 279 794 
Ft összegű önkormányzati saját forrásból   5 567 876 Ft összegre. 
 
2., A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy amennyiben az 1., pontban megjelölt EU 
önerő alap pályázata elutasításra kerül, az önkormányzat a 5 567 876 Ft összeget 
fejlesztési hitel formájában biztosítja. 
 
3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

                                        72/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 
 
Újtikos Község Önkormányzata megtárgyalta a „Tiszagyulaháza - Újtikos belterületi 
vízrendezés II. ütem”  elnevezésű pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap pályázatára 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1., Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 6/2012. (III.1.) BM rendelet 
alapján EU önerő alapra pályázatot kíván benyújtani a Tiszagyulaháza - Újtikos belterületi 
vízrendezés II. ütem”  elnevezésű pályázat megvalósításhoz kapcsolódó 6 680 990 Ft összegű 
önkormányzati saját forrásból  4 008 594 Ft összegre. 
 
2., A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy amennyiben az 1., pontban megjelölt EU 
önerő alap pályázata elutasításra kerül, az önkormányzat a 4 008 594 Ft összeget 
fejlesztési hitel formájában biztosítja. 
 
3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Takács József  polgármester 
 
 
B) TÁJÉKOZTATÓ A GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Takács József polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Újtikos tekintetében a 
teljesítés 50 % körüli.  Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző: Tiszagyulaházán azért kevesebb az összeg, mert 
nem került még továbbszámlázásra az iskola közüzemei számlája, az majd évvégén fog 
realizálódni. 
 
Takács József polgármester: Van-e még kérdés? 
 
Kalóz Balázs képviselő: A pénzügyeshez lenne egy kérdésem: Az utolsó GÚT-os testületi 
ülésen az volt az ígéret, hogy szorosabb lesz a kapcsolat. Változott-e valamit? 
 
Adamik Lászlóné: Tulajdonképpen munkakapcsolatról nem is beszélhetünk. Jön egy e-mail, 
arra válaszolunk, de én nem nevezném munkakapcsolatnak. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy 
nincs egymással problémánk és teszi mindenki a dolgát.  
 
Juhász Margit képviselő: Feltételezem, hogy Újtikoson a technikai dolgozók azért kerültek a 
közalkalmazotti létszámba, hogyha megyünk az állam felé, akkor visszük magunkkal őket. 
Tiszagyulaházán is nagyon jó lenne, ha egy karbantartó oda kerülne. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Önmagában nagyon jó ez a dolog, nekem csak a személlyel van 
a problémám. Mert nem igazán tudok megbízható embert erre a pozícióra. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
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Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
56/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a GÚT Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
1., A Képviselő-testület a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
2., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Görbeháza Község 
Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
Határidő: 2., pont esetén 2012. szeptember 15. 
 
Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
    73/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 
Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a GÚT Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta: 
1., A Képviselő-testület a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
2., A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Görbeháza Község 
Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: 2., pont esetén 2012. szeptember 15. 
 
 
C) Javaslat a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és szakmai 
programjának módosítására 
 
Takács József polgármester: A következő előterjesztés a GÚT Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának és szakmai programjának módosítására 
 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó körjegyző: A HBMK Szociális és Gyámhivatala ellenőrzése 
során megállapításra került, hogy a fenntartó megnevezése nem jól szerepel, ezért kell 
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módosítani az alapító okiratot. A szakmai program módosításáról még ennyi információm 
sincs. Ezért kértem meg Margót, hogy működjön már közre és legyen információnk erről. 
 
Juhász Margit képviselő: Az előbb említett ellenőrzés során megállapításra került, hogy az 
ágazati azonosító nem megfelelően szerepel és ezt módosítani szükséges. És működési 
engedélyt kell kérni az új programnak. Továbbá kötelező elemeket kellett beépíteni ebbe a 
programba a Szociális tv. §-nak megfelelően.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Aki egyetért a GÚT alapító okiratának módosításával kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
57/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete  a GÚT Általános Iskola, Óvoda 
és Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 „A fenntartó neve, címe:       Görbeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. 
    Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 
    Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    4096 Újtikos, Arany János u. 12.” 
 
 szövegrész helyébe  
 
„Fenntartó neve, címe: Görbeháza – Újtikos – Tiszagyulaháza Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 
39.sz.” 

 
szövegrész lép. 
 
Felkéri a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatot Görbeháza Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére küldje meg. 
 
Mikó Zoltán polgármester: A másik, ha a szakmai program módosításával elfogadja a 
szakmai programot kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
58/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
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1. Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GÚT Általános 
Iskola, Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának módosítását és azt elfogadta. 
 
2. Felkéri a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatot Görbeháza Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére küldje meg. 
 
 
 
Takács József polgármester: Szavazásra bocsátja a GÚT Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának módosítását. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                                        74/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 
Újtikos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a GÚT Általános Iskola, Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 „A fenntartó neve, címe:       Görbeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. 
    Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 
    Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    4096 Újtikos, Arany János u. 12.” 
 
 szövegrész helyébe  
 
„Fenntartó neve, címe: Görbeháza – Újtikos – Tiszagyulaháza Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 
39.sz.” 

 
szövegrész lép. 
 
Felkéri a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatot Görbeháza Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére küldje meg. 
 
 
Takács József polgármester: Aki a GÚT Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde szakmai 
programjának módosítását elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                                        75/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
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1. Újtikos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GÚT Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának módosítását és azt elfogadta. 
 
2. Felkéri a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatot Görbeháza Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére küldje meg. 
 
 
D) 
 
Takács József polgármester: A legutóbbi alkalommal is felvetődött, hogy a Kulcsár István 
ügyvéd úrral a megbízásunkat felmondjuk. Sikerült megegyezni a Szabó Ügyvédi Irodával. 
Most 35 e Ft-ért vállalja el, hogy képviseli a Körjegyzőséget. 
 
A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Juhász Margit képviselő asszony elhagyta az 
üléstermet. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Aki elfogadja a dr. Kulcsár István ügyvéddel kötött megbízási 
szerződés azonnali hatályú felbontását és a Szabó Ügyvédi Iroda megbízását, havi 35 e Ft-ért, 
az kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
59/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség 
jogi képviseletére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 
1., A Képviselő-testület az  Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség jogi képviseletének 
ellátására dr Kulcsár István ügyvéd úrral kötött megbízási szerződést azonnali hatállyal 
felmondja.  
2., A Képviselő-testület az  Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség jogi képviseletének  
ellátásával a  Szabó Ügyvédi Irodát bízza meg 2012. szeptember 1. napjától összesen 35 000 
Ft/hó +Áfa megbízási díj ellenében, melynek fedezetét a körjegyzőség költségvetésében jelöli 
meg. 
3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg és a szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Takács József polgármester: Aki elfogadja a dr. Kulcsár István ügyvéddel kötött megbízási 
szerződés azonnali hatályú felbontását é a Szabó Ügyvédi Irodát bízzuk meg, az kérem 
kézfeltartással jelezze. 
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Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot  és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                                        76/2012. (VIII.  30.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA  
 
Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a körjegyzőség jogi 
képviseletére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 
1., A Képviselő-testület az  Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség jogi képviseletének 
ellátására dr Kulcsár István ügyvéd úrral kötött megbízási szerződést azonnali hatállyal 
felmondja.  
2., A Képviselő-testület az  Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség jogi képviseletének  
ellátásával a  Szabó Ügyvédi Irodát bízza meg 2012. szeptember 1. napjától összesen 35 000 
Ft/hó +Áfa megbízási díj ellenében, melynek fedezetét a körjegyzőség költségvetésében jelöli 
meg. 
3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg és a szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárt. 
 
 

kmf. 
 

 
Takács József         Mikó Zoltán 

     Újtikos polgármestere               Tiszagyulaháza polgármestere 
 
 
 

 
Adorjániné dr. Szokol Ildikó 

körjegyző 
 
Bodnár Imre 
jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 


